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RICHTSNOEREN
RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 28 november 2013
tot wijziging van Richtsnoer ECB/2008/5 betreffende het beheer van de externe reserves van de
Europese Centrale Bank door de nationale centrale banken en de juridische documentatie voor
operaties met betrekking tot de externe reserves van de Europese Centrale Bank
(ECB/2013/45)
(2014/114/EU)
ECB/2008/5 stelt echter niet expliciet dat een NCB van
het eurogebied de ECB of één of meer andere NCB’s van
het eurogebied kan verzoeken bepaalde taken namens de
NCB op zich te nemen met betrekking tot dit beheer.

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie, inzonderheid op het derde streepje van artikel 127, lid 2,

Richtsnoer ECB/2008/5 dient derhalve dienovereenkom
stig gewijzigd te worden,

Gezien het derde streepje van artikel 3.1, artikel 12.1 en arti
kel 30.6 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale
banken en van de Europese Centrale Bank,

(4)

Overwegende:

HEEFT HET VOLGENDE RICHTSNOER VASTGESTELD:

(1)

Krachtens artikel 30.1 van de statuten van het Europees
Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale
Bank (hierna „ESCB-statuten”), wordt de Europese Cen
trale Bank (ECB) door de nationale centrale banken
(NCB’s) van de lidstaten die de euro hebben aangenomen
(hierna „NCB’s van het eurogebied”) gedoteerd met ex
terne reserves en is zij ten volle gerechtigd om de aan
haar overgedragen externe reserves aan te houden en te
beheren.

(2)

Krachtens de artikelen 9.2 en 12.1 van de ESCB-statuten
kan de ECB sommige van haar taken beheren via de
NCB’s van het eurogebied en doet voor sommige van
haar operaties een beroep op de NCB’s van het euro
gebied. Dienovereenkomstig is de ECB van mening dat
de NCB’s van het eurogebied de aan haar overgedragen
externe reserves als haar gevolmachtigden dienen te be
heren.

(3)

Richtsnoer ECB/2008/5 van 20 juni 2008 betreffende
het beheer van de externe reserves van de Europese Cen
trale Bank door de nationale centrale banken en de juri
dische documentatie voor operaties met betrekking tot de
externe reserves van de Europese Centrale Bank (1) be
paalt dat iedere NCB van het eurogebied gerechtigd is:
a) deel te nemen aan het operationele beheer van de aan
de ECB overgedragen externe reserves; of b) af te zien
van dit beheer dan wel dit beheer te delen met één of
meer andere NCB’s van het eurogebied. Richtsnoer

(1) PB L 192 van 19.7.2008, blz. 63.

Artikel 1
Wijziging
Artikel 2, lid 1 van Richtsnoer ECB/2008/5 wordt als volgt
vervangen:

„1.
Elke NCB van het eurogebied is gerechtigd deel te
nemen aan het operationele beheer van de externe reserves
die aan de ECB werden overgedragen. Een NCB van het euro
gebied kan beslissen om: a) af te zien van dit beheer of b) dit
beheer te delen met één of meer andere NCB’s van het euro
gebied. Indien een NCB van het eurogebied besluit af te zien
van dergelijk beheer, zullen de andere NCB’s van het euro
gebied de reserves beheren die anders zouden zijn beheerd
door de NCB van het eurogebied die zich daarvan onthoudt.
Een verzoek van een NCB van het eurogebied aan de ECB of
aan een andere NCB van het eurogebied om bepaalde taken
op zich te nemen terwijl andere taken die betrekking hebben
op het beheer van de aan de ECB overgedragen externe re
serves worden behouden, is eveneens mogelijk. De ECB en de
betrokken NCB van het eurogebied zijn vrij om een dergelijk
verzoek te aanvaarden of te weigeren.”.

Artikel 2
Inwerkingtreding
Dit richtsnoer treedt op de dag van notificatie aan de NCB’s van
het eurogebied in werking.

L 62/24

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

Artikel 3
Geadresseerden
Dit richtsnoer is gericht tot de NCB’s van het eurogebied.

Gedaan te Frankfurt am Main, 28 november 2013.
Namens de Raad van bestuur van de ECB
De president van de ECB
Mario DRAGHI

4.3.2014

